
OSWIADCZENIE MAJ4TKOWE
w6jta, zast^pcy wdjta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

osoby zarza.dzaja.cej i cztonka organu zarza.dzaja.cego gminna. osoba, prawnq oraz osoby wydajqcej
decyzje administracyjne w imieniu wojta1

DZ£!&.&Q.W., dnia ALCtl.Mr.
(miejscowo^)

Uwaga:
1. Osoba sktadajaca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawda., starannego i zupetnego wypetnienia

kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegblne rubryki nieznajduja. w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac* "nie dotvczv".
3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreiWt przynalezno& poszczegdlnych sWadnikdw

majqtkowych, dochodbw i zobowiqzari do majattu odrebnego i majgtku objetego matzeriska. wspdlnoScia,
maja.tkowa,.

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granica..
5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rdwniez wierzytelno&i pieniezne.
6. W cze$ci A oswiadczenta zawarte sa. informacje Jawne, w cze&i B zai informacje niejawne dotycza.ce adresu

zamieszkania sktadaja.cego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomoSci.

CZgttA

J., nrtej podpls.ny(.) S.M*%M ^Ml.&S.M
(imiona inazwisko oraz nazwisko rodowe) j. .

urodzonvfa, .JAMJA^Q, w ttlM.
•K&id\A.ti±& &il\.tit!.&.te. Q.AlbjQM £ofr^....S.fot^/^..
Zr...£Z&M&uJ£ [.,

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sie. z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej przez osoby peinia.ce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorza.dzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oswiadczam, ze posiadam wchodza.ce w sktad matzenskiej wspolnosci maja.tkowej lub stanowia.ce moj
majatek odre.bny:

I.

Zasoby pieniezne: ^^ fi/Y)/" -
- srodki pienie.zne zgromadzone wwalucie polskiej: ^.W.:h<W/.J&.f

- srodki pieniezne zgromadzone wwalucie obcej: M£ z:P..J^.!^l

- papiery wartoSciowe: E^S.S.&^.I^H.

na kwote.:



1. Dom opowierzchni: (I.Q.5. m2, owartosa: ^Z.:.Q9(?^tfiu\ prawny: ^^^j^B^
2. Mieszkanie o powierzchni: m2, o wartoSci: tytut prawny: ._...
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: W.{£....rfe.'I^.f?^! , powierzchnia:
o wartoSci:

rodzaj zabudowy:
tytut prawny:

Ztego tytutu osia.gna.tem($tam) w roku ubiegtym przychdd i doch6d w wysokosci:
4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: h%. d,Q.^fS^i

o wartoSci:....

tytul prawny:

Posiadam udziaty w sp6tkach handlowych - nalezy podac liczbe, i emitenta udziatow:y poaac iiczDe, i emit

xm &Q]kU>xt

udziaty te stanowia. pakiet wi^kszy niz 10% udziaiow w sp6tce:

Ztego tytutu osia.gnatem(3tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

IV.

Posiadam akcje w sp6tkach handlowych - nalezy oodat liczbe. i emitenta akcji:
J]/y£ j?£!i}h^H

akcje te stanowia. pakiet wie.kszy niz10%akcjiw sp6tce:

Ztego tytutu osia.gnqtem(e.tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

V.

Nabytem(am) (nabyt m6j matzonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego majgtku odrebnego)
od Skarbu Paristwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorza.du terytorialnego, ich
zwia.zk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastQpuja.ce mienie, ktore podlegato
zbyciu wdrodze przetargu - nalezy podac" opis mienia idate nabycia, od kogo:

|&v£ f/#T^M

VI.

1. Prowadze. dziatalnoSc' gospodarcza.2 (nalezy podad form$ prawna. i przedmiot dziatalnosci):
JWs #c?.:fa.&*i



-osobiScie

-wspdlniez innymiosobami

Ztego tytutu osia.gna.tem(e_tam) wroku ubiegtym przychod idochod wwysokosci:

2. Zarzadzam dziatalnoscia. gospodarcza. lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci
(nalezypodac forme prawna. i przedmiot dziatalnosci): .„....;^...
; _ hoftS. HR.T5f.fesf.
-osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Ztegotytutu osia.gna.tem(e.tam) w roku ubiegtym dochod wwysokosci:

1. Wspotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): ha&. &&±y.&£L

-jestem cztonkiem zarza.du (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytutu osia.gna.tem(e.tam) w roku ubiegtym doch6d wwysokosci:

2. WspoWzielniach: j^ ^^Oyof

-jestem cztonkiem zarzgdu (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytutu osia.gna.tem(e_tam) wroku ubiegtym dochod wwysokosci:

3. Wfundacjach prowadzqcych dziatalnosc gospodarcza.: , TUCjiM

jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):...

jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):



Ztego tytutu osia_gna.tem(etam) wroku ubiegtym doch6d wwysokosa:

VIII.

Inne dochody osiggane ztytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zajec z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu:

:i::HvM;E^ffici:[e:^;^;;^;ffi:^

IX.

Sktadniki mienia ruchomego owartosa powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
nalezy podaC marks, model i rok produkcji):

E'i^r^'^WH

X.

Zobowia.zania pieni^zne owartosa powyzej 10 000 ztotych, wtym zacia_gni$te kredyty ipozyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, wzwia_zku zjakim zdarzeniem, wjakiej wysokosci):

]^ZZ^T^O^[



r7c6* n

Powyzsze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 §1 Kodeksu karnego za ppdanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci. I /

§^.MtomiALD!±.2p(\c*
(miejscowo^, data)

1 Niewtasciwe skreslid.
2 Nie dotyczy dziatalnosci wytwbrczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz^cej, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spotdzieini mieszkaniowych.




